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Światowe Dni Młodzieży 

   15 września 2015 roku do Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi  Dobrzyńskiej w 

Nadrożu przywieziono symbole Światowych Dni Młodzieży - Krzyż i Ikonę. 

Symbole zostały uroczyście przekazane naszej młodzieży przez 

przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego z Rypina i Ks. Michała 

Gołębiewskiego. Krzyż i Ikonę mieliśmy zaszczyt adorować w czasie od 

12.30 do 14.00.Swoją obecnością zaszczycili nas Ks. Proboszcz Grzegorz 

Mazurkiewicz i Ks. Wikariusz Jarosław Cichocki. Gościliśmy też Pana Dyr. 

Zdzisława Stasiaka wraz ze śpiewającą grupą dzieci ze Szkoły Podstawowej 

z Nadroża.  Program adoracji rozpoczęliśmy od słowa wstępnego Ks. 

Jarosława i Ks. Grzegorza, po czym Pan Dyr. Jerzy Misiak zapoznał zebraną 

młodzież wraz z nauczycielami z historią symboli ŚDM. Oprawa muzyczna 

należała do absolwentki Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu Pani Joanny 

Rucińskiej. Podczas adoracji mogliśmy nie tylko włączyć się do śpiewu i 

modlitwy, ale również wysłuchać świadectwa wiary Państwa Jerzego i 

Marleny Misiak. Po wysłuchaniu wierszy, a także fragmentów Dzienniczka 

Św. Siostry Faustyny Kowalskiej nadszedł czas osobistej adoracji Krzyża i 

Ikony. Można było ucałować bądź dotknąć te święte relikwie. Na 

zakończenie tych pięknych i głębokich przeżyć religijnych dla naszej 

wspólnoty szkolnej swoje świadectwo wiary podał również Ks. Jarosław 

Cichocki i nasza uczennica Oliwia Lemańska. Po tych przeżyciach i słowach 

pożegnania Ks. Jarosława Krzyż i Ikona powiatu rypińskiego uczestniczyła 

zostały przewiezione do Kościoła Parafii Świętej Trójcy w Rypinie i tam 

przekazane przez przedstawicieli naszej młodzieży. To nie był koniec tych 

duchowych przeżyć. Wieczorem tego samego dnia o godzinie 19.30 

młodzież całego powiatu rypińskiego uczestniczyła  w procesji  pod 

przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Libery niosąc symbole Światowych Dni 

Młodzieży. Celem tej procesji było przygotowanie młodych ludzi do 

czekających nas w lipcu 2016 roku Światowych Dni Młodzieży.  

                                                                                      p. K. Michalska 

 

 

 JEJ     R A D O S N A    T W Ó R C Z O Ś Ć 

M A R T A    P O R Z E C Z K A   K R Z A K 

Uczennica kl. IV technikum budowlanego 

* * * 
Nasze życie składa się z wielu wrogich czynników. 
Kłótnie, brak zaufania, samotność. One tworzą 
najgłębsze rany w naszej psychice.  
Ciężko jest mieć idealne życie. Ciężko jest mieć wszys-
tko dla siebie.  
Życie nie jest grą. Jest czymś ponad jakąkolwiek 
egzystencję. To skomplikowane procesy istnienia 
w zasmrodzonym otoczeniu pełnym bólu, gniewu, 
złowrogich spojrzeń.  
Nie możemy się pogrążać przez problemy i popełniane 
błędy. To dla nas nauka. Długa, pełna potyczek 
nauka. Uczymy się do końca, do tego dnia, 
w którym zamkniemy oczy już bezpowrotnie.  
Czerpmy naukę z każdych sytuacji, uczmy się od in-
nych.  
Otwórzmy się na innych, bo samotność odbierze nam 
nawet miłe wspomnienia, przemieni je w wstrętne, 
zgniłe badziewia.  
Cieszmy się tym co mamy chociaż przez chwilę. Chwy-
tajmy to, czego możemy dotknąć. Dokonujmy tego, 
na co nas stać. Bądźmy światłymi istotami z piękną 
przeszłością, której nigdy nie będziemy żałować 
i z przyszłością pełną pięknych, ale jakże zaska-
kujących ścieżek. 

 

 



 

MIĘDZYNARODOWY   MIESIĄC   BIBLIOTEK   SZKOLNYCH 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony jest w październiku. 

Z okazji święta tego święta biblioteka szkolna  ogłasza konkurs czytelniczy 

„Posłuchaj, co ostatnio przeczytałam(em)….” 

Celem konkursu jest: mobilizowanie uczniów do czytania, pogłębianie ich 

ciekawości czytelniczej, popularyzowanie wartościowej literatury, kształcenie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności wypowiadania 

się na temat przeczytanych książek, rozwijanie umiejętności formułowania sądów i 

ocen na temat przeczytanej książki, uaktywnienie uczniów poprzez udział w 

konkursach, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZS Nr 4 w Nadrożu 

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

a) etap klasowy: podczas  godziny do dyspozycji wychowawcy uczniowie 

prezentują treść wybranej książki. Prezentacja ma na celu zachęcenie rówieśników 

do jej przeczytania. Uczniowie z wychowawcą decydują o przejściu do etapu 

szkolnego dwóch osób z klasy. 

b) etap szkolny: uczniowie prezentują jury wybraną książkę. Prezentacja winna 

zawierać: informację o autorze, treść książki, motywację o wyborze książki, 

zachętę do jej przeczytania 

3. Czas prezentacji książki wynosi 15 minut. 

4. Prezentujący treść książki może posługiwać się tylko planem wypowiedzi. 

5. Podczas prezentacji można wykorzystać programy komputerowe typu Power 

Point. Zaskocz jury nietypowym podejściem do tematu konkursu!!!!! 

6. Terminy: etap klasowy powinien zostać zakończony 26 października 2015 r. 

Wychowawcy klas przekazują nazwiska uczniów biorących udział w etapie 

szkolnym. Rozwiązanie konkursu – etap szkolny 30 października 2015 r. w 

bibliotece szkolnej. 

                                                                                       p. M. Bednarczuk 

 

                 

   PRAKTYKI UCZNIÓW ZS 4 W NADROŻU W NIEMCZECH 

              Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu nawiązał 

współpracę z gospodarstwem sadowniczym w miejscowości  Hüll koło 

Hamburga. Efektem współpracy było podpisanie umowy o realizację 

praktyki zawodowej w gospodarstwie. 

W okresie od 14 września do 7 października  uczniowie technikum 

ogrodniczego Zespołu Szkół Nr  4 im Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

odbywali praktykę w gospodarstwie sadowniczym w Hull w Niemczech. 

Dzień praktyk rozpoczynał się pobudką o godz. 5.30. Po śniadaniu 

praktykanci  udawali się na halę maszyn, a następnie do sadu. Zbiór 

owoców zaczynał się o godz. 7.00  i trwał do godziny 17. W okresie pracy 

uczniowie mieli  trzy przerwy 15 minutowe 

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką gospodarstwa sadowniczego. 

Praktyka polegała na zbiorze  owoców – odmian w których produkcji 

specjalizuje się gospodarstwo : Elstar, Boskoop, Golden Delicous, Koks, 

Red Prince, Rubin Star.  Uczniowie technikum ogrodniczego mieli  okazję 

uczestniczyć w procesie zakładania nowego sadu. Poznali prace  związane  

z karczowaniem  sadu czereśniowego i zasadami tworzenia nowych sadzeń. 

Uczniowie zapoznali się z również z mechanizacją stosowaną w sadzie i 

technologią zbioru owoców. 

                                     

 



 

Cezary Witkowski (uczeń kl. II technikum ogrodniczego) tak wspomina: 

„Wyjazd był dla mnie bardzo udany. Miałem okazję porównać zasady 

prowadzenia sadów w Polsce i w Niemczech. Nawiązałem nowe 

znajomości, które mam nadzieję zaowocują dalszą współpracą. Bariera 

językowa nie była dla mnie żadnym problemem. Państwo Schlirker byli dla 

nas bardzo wyrozumiali, gościnni i życzliwi. Wyjazd był dla nas okazją nie 

tylko do pogłębienia wiedzy zawodowej, ale również do „podszkolenia” 

języka niemieckiego na poziomie komunikacyjnym.” 

                                                                 p. Marta Bednarczuk  

W ostatnim czasie  do Niemiec wyjechała kolejna grupa uczniów, którym 

życzymy udanego, „owocnego” pobytu i bezpiecznego powrotu do Szkoły. 

 

 

 

ZAPAŁCZANE ZAGADKI  

Kontynuujemy konkurs z kolejną  serią zagadek matematycznych, których rozwiązanie 

polega na przełożeniu jednej zapałki w taki sposób, by równanie było prawdziwe. Troje 

uczniów, którzy jaki pierwsi zgłoszą się do p. Janusza Kornowskiego z prawidłowymi 

równaniami z dwóch numerów gazetki otrzyma bardzo dobrą ocenę cząstkową z 

matematyki. Zachęcamy Was do udziału w zabawie, tym bardziej, że motywacja jest dość 

mocna!!! ☺ 

Życzymy Wam sukcesów! 

Konkurs i zasady dotyczą wszystkich uczniów naszej szkoły. 

 

 



 

Jan Paweł II 
– Patron Rodziny – 
XV Dzień Papieski 

11.10.2015 
 

 

 

 

 

                                  Rozpoczynamy serię nowych konkursów 

polegających na rozwiązaniu kolejnych zagadek zawartych w 

kalamburze i połączeniu ich tak, by stanowiły ostateczną 

odpowiedź. Pierwsze trzy osoby z prawidłowymi odpowiedziami 

po zgłoszeniu ich do P. Janusza Kornowskiego otrzymają plus z 

matematyki. Trzy zebrane plusy zostaną zamienione na piątkę – 

ocenę cząstkową z przedmiotu. Zasady konkursu dotyczą 

wszystkich uczniów naszej  Szkoły.  

                             Powodzenia! Połamania głów! 

            JEST NA PISKLĘCIU I CZĘŚĆ HEKTARA  

    KAŻDY SPORTOWIEC  ZDOBYĆ SIĘ GO STARA 

 

 

 



 

Świętujemy… 

W dniu 15 październiku przedstawiciele uczniów przygotowali 

uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 

Przedstawili zebranym historię obchodów rocznicy tego dnia, 

pokazali jak wyobrażają sobie posiedzenie rady pedagogicznej, 

brawurowo zaśpiewali jeden z muzycznych hitów, podstawiając 

swój humorystyczny tekst,  a także złożyli życzenia wszystkim 

pracownikom Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu 

 

 

 

4 października – Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt 
Psy to anioły, które zostały zesłane na Ziemię, by pokazać nam, czym 

jest dobroć. Podczas trwania wojen to one były przy nas cały czas. Są 

naszymi najlepszymi przyjaciółmi i zawsze wiedzą, kiedy przyjść i 

przytulić się, aby wesprzeć na duchu. Pies nie ocenia, nie interesuje go 

to, ile masz pieniędzy, jakim samochodem jeździsz i jakie ubrania 

nosisz. Pies kocha Cię bezwarunkowo. Jedyną smutną rzeczą jest to, że 

są częścią naszego życia. To ogromny ból, gdy odchodzi wierny 

przyjaciel. Pięknym akcentem  i hołdem dla  wspaniałych czworonogów 

jest  psia modlitwa 

1.Traktuj mnie łaskawie, mój ukochany przyjacielu. Nie ma na świecie 

większej wdzięczności za to, jakie życie mi dałeś niż moje kochające 

serce. 

2.Nie lekceważ mnie i nie używaj wobec mnie przemocy. Mimo, że mnie 

uderzysz, ja i tak będę lizać Twoją dłoń, ale nie rób tego. Cierpliwością i 

zrozumieniem nauczysz mnie nowych rzeczy zdecydowanie szybciej. 

3.Mów do mnie często, bo twój głos jest dla mnie najsłodszą na świecie 

muzyką. Widzisz na pewno, jak macham ogonem, gdy się do mnie 

odzywasz.4.Gdy jest zimno i mokro, weź mnie proszę do domu. Nie 

oczekuję ogromnych luksusów, chcę jedynie, aby było mi ciepło. Jeśli 

jednak Ciebie nie będzie w domu, wolę iść przy Twoim boku przez 

największe mrozy niż leżeć na miękkiej poduszce. Tylko przy Tobie 

czuję się szczęśliwy. 

5.Pamiętaj o tym, aby moja miska była zawsze wypełniona świeżą 

wodą. Nie powiem, kiedy jestem spragniony, więc proszę dbaj o mnie. 

Nie zapominaj także, aby mnie nakarmić, żebym miał siłę stać przy 

Twoim boku, być Twoją radością i strzec Cię, gdy zajdzie taka potrzeba. 

6.A jeśli zachoruję to proszę Cię, abyś mnie nie porzucał. Zamiast tego 

przytul mnie mocno i pomóż przejść na drugą stronę. A ja odejdę ze 

świadomością, że ostatnie chwile mojego życia spędziłem w 

najbezpieczniejszym miejscu na Ziemi - w Twoich ramionach. 

 



 

Witamy ponownie! 

Serdecznie witamy w październiku Panie, wracające do nas po urlopach 

macierzyńskich: p. Jolantę Tofil – Dykowską, p. Justynę Żołnowską i p. 

Milenę Sobocińską- Krupską. Swoje zajęcia rozpoczyna chór szkolny do 

pracy w którym zaprasza utalentowanych muzycznie i chętnych uczniów 

opiekunka  - p. Jolanta Tofil – Dykowska. Przesłuchania już trwają! 

 

Swoją działalność wznawia koło kosmetyczne pod opieką p. A. Lipskiej.  

 

Zapraszamy Was do pracy nad rozwojem swoich zainteresowań! 

 

 

S Z K O L N Y  T E A T R  P R O F I L A K T Y C Z N Y 

Dnia 15 października członkowie szkolnego teatru profilaktycznego 

pod opieką p. D. Marynowskiej zaprezentowali spektakl na 

podstawie scenariusza uczennicy klasy drugiej technikum 

geodezyjnego – Marty Tydryszewskiej  pt.; „ Kolory życia”. 

W bardzo obrazowy sposób uczniowie  przedstawili problemy 

współczesnej młodzieży w różnych aspektach życia.  

W role niezwykle wiarygodnie wcielili się Paulina Gawrońska, 

Natalia Spychała, Dawid Machciński  i Piotr Wrzosek. 

Wszyscy zachwyciliśmy się sposobem prezentacji treści, 

profesjonalną grą kolegów, a także realizmem przedstawienia 

tematu. 

 

Czekamy na kolejne emocjonujące spektakle i gratulujemy! 



 

Wakacyjne kursy uczniów CZWÓRKI 

 

 

 

                 

   

 Uroczystości w Lasku Rusinowskim 

9 października w Lasku Rusinowskim odbyły się uroczystości z 

okazji 76 rocznicy zbrodni Selbstschutzu, w których wzięli 

udział uczniowie klasy pierwszej technikum pojazdów 

samochodowych i geodezyjnego. 

W uroczystych obchodach udział wzięli m.in. burmistrz Paweł 

Grzybowski, starosta Zbigniew Zgórzyński, wójt gminy Rypin Janusz 

Tyburski, duchowieństwo z ks. prałatem Tadeuszem Zabornym na 

czele, przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych, 

rodziny ofiar represji hitlerowskich, delegacje z pocztami 

sztandarowymi, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli, 

uczniowie oraz mieszkańcy powiatu rypińskiego. 

 Lasek Rusinowski to jedno z miejsc szczególnej pamięci. Pierwsze 

miesiące okupacji hitlerowskiej były okresem okrutnych zbrodni 

wykonanych rękoma członków Selbstschutzu i Gestapo. 

Współcześnie szacuje się, że przez więzienie w Rypinie przeszło 

ponad 2000 aresztowanych. Przeżyło niewielu. Pozostali, w tym 

przede wszystkim nauczyciele, ziemianie, inteligencja zostali 

zamordowani na miejscu w Domu Kaźni (obecnie budynek muzeum) 

lub przewiezieni do okolicznych lasów i tam rozstrzelani. W 

październiku i listopadzie 1939 r. w Lasku Rusinowskim 

zamordowanych zostało około 150 osób. 

 



 

WYBORY    PARLAMENTARNE    2015 

Już w niedzielę 25 października 2015 r. odbędą się 

powszechne wybory do Sejmu i Senatu. Obywatele 

wybiorą w nich przedstawicieli, którzy przez najbliższe 4 

lata będą zasiadali w obu izbach. W wyborach może 

wziąć udział każdy obywatel RP, który ukończył 18 lat. 

Pamiętaj to Twoje prawo 

 ale także i obowiązek! 

      

 

 

Wakacyjne kursy uczniów CZWÓRKI 

 

 

 



 

O   T   R   Z   Ę   S   I   N   Y      Z  A      N  A  M  I     

                          27 września 2015 

       

 

 

 

–        J   U   Ż            P   O            B   Ó   L   U      ☺ 

                          27 września 2015 

 

 


